ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Найменування
предмету
закупівлі із
зазначенням
коду ЄЗС

Послуги з
ремонту і
технічного
обслуговування
автомобілів
Шкода
(відповідно до
ЄЗС ДК
021:2015:
50110000-9)

Вид та
ідентифікато
р процедури
закупівлі

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Відкриті
торги
991 000 грн.
UA-2022-0126-010453-b

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі
Предмет закупівлі та його технічні та якісні
характеристики
обумовлені
розширенням
конкуренції серед майбутніх Учасників. Зазначене
місце надання послуг: м. Київ призведе до значної
економії часу та пального при отриманні послуг з
технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
При цьому Замовник буде впевнений у наявності
повного
спектру
послуг
з
технічного
обслуговування та ремонту на базі підприємства
Учасника за однією адресою.
Передавання-приймання колісного транспортного
засобу (КТЗ-далі) для надання Послуг повинно
здійснюватися Учасником протягом однієї години з
моменту звернення Замовника до Учасника, при
цьому строк надання Учасником Послуг не повинен
перевищувати 3 (трьох) календарних днів з моменту
підписання Акту передавання-приймання КТЗ його
складових частин. СТО повинна мати можливість
одночасно обслуговувати не менше 3 (трьох)
автотранспортних засобів Замовника. Ці вимоги
обумовлені тим, що Замовник не повинен
призупиняти на більш тривалий час роботу
автомобілів та виконання своїх зобов’язань з
надання автотранспортних послуг.
Надання послуги автомобілем технічної допомоги
вантажопідйомністю не менше 2,5 тони (24 години
на добу), а також за ризики втрати чи пошкодження
автотранспорту Замовника вплине на якісний
сервіс, а також дасть змогу доставити автомобілі
Замовника на СТО без витрати зайвого часу та
додаткової витрати коштів.
З метою забезпечення надання повного спектру
послуг з ремонту та технічного обслуговування

очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана загальна вартість закупівлі
визначена з огляду на перелік послуг та обсяг
послуг, що плануються до закупівлі та
визначені в Додатку 1 до тендерної
документації
Розрахунок очікуваної вартості обумовлений
статистичними
даними про вартість
технічного обслуговування та ремонту
автомобілів.
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі
послуг здійснено відповідно п.2.7 формули
№16 Порядку розрахунку очікуваної вартості
товарів та послуг (додаток 5 до Регламенту
взаємодії структурних підрозділів НАК
«Нафтогаз України» під час закупівлі товарів,
робіт та послуг), а саме із застосуванням таких
джерел інформації, як отриманих від
потенційних постачальників ПП «СВ», ТОВ
«АвтоСпецСервіс лтд» та ФОП Бабій М.М.
комерційних пропозицій із зазначенням
діючих цін на вищезазначені послуги за
формулою:
ОВ=(ДЦІ1+ ДЦІ2+ДЦІ3)/3
Так, використавши дані комерційних
пропозицій, визначена таким способом
очікувана вартість закупівлі, яка склала
991 000,00 грн

автомобілів за однією адресою Учасника, СТО
Учасника мати обладнання та матеріально-технічну
базу для ремонту та обслуговування на базі
підприємства Учасника за однією адресою.
Відповідальне та безпечне зберігання автомобілів
на території СТО, цілодобова фізична охорона та
відеоспостереження під час надання послуг
гарантують безпеку автомобілів Замовника.

